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1 SAMMENDRAG 

Denne beskrivelsen inneholder beskrivelse av planområdet, samt hensikt og virkning av 
planforslaget. Det tas utgangspunkt i sjekkliste for kapittelinndeling iht. kommunal- og 
moderniseringsdepartementet sin veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner etter plan- 
og bygningslov av 2008. Vedlagt følger forslag til detaljreguleringsplan og tilhørende 
reguleringsbestemmelser for ny avlastningsavdeling for barn og ungdom, lekeplass, samt 
tilrettelegging for bygging av boliger på Sommerro i Kristiansund kommune.  

2 BAKGRUNN 

2.1 Hensikt med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny avlastningsavdeling, tilpasset 
barn og unge, for å samlokalisere kommunens to avlastningsavdelinger Karitunet og 
Rensviktunet. Øst for det offentlige området skal det legges til rette for bygging av boliger. 
Noen av disse boligene skal kunne tilrettelegges som kommunale boliger med bo trening.  
kommunal regi vil være kommunale boliger. Det skal også anlegges offentlig lekeplass, 
veganlegg med fortau og kollektivholdeplass. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Sted / Adresse 
Østerveien 4, Sommerro i Kristiansund 
kommune. 

Gårdsnr. / bruksnr. 32/35, 32/36, 32/234 

Gjeldende planstatus - kommuneplan 
Offentlig område, friområde og fremtidig 
boligområde 

Gjeldene planstatus - reguleringsplaner 
Uregulert område, kjørevei og 
kollektivholdeplass 

  

Forslagstiller Kristiansund kommune 

Grunneiere 
Kristiansund kommune v/Eiendomsdrift, 
Seksjonshus AS og Peder Semundseth 

Plankonsulent Olset AS 

  

Formål i ny plan 
Offentlig område, boligområde, kjøreveg/fortau, 
kollektivholdeplass, lekeplass og grøntområde. 

Planområdets areal i daa Ca. 40 daa 

  

Oppstartsmøte, dato 22.03.2017 

Kunngjøring oppstart, dato 01.03.2019 

Kunngjøring avis, dato 07.03.2019 
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2.3 Tidligere vedtak i saken 

Investeringsvedtak: Politisk Sak 16/99, PS 17/34, PS 18/101 
I forbindelse med behandling av budsjett 2013 og økonomiplan 2013-2016 vedtok bystyret å 
avsette midler til et forprosjekt for å utrede en mulig samlokalisering av kommunens to 
avlastningssenter Karitunet og Rensviktunet avlastningsboliger på Dale. Etter tilbakemeldinger 
fra Norsk forbund for funksjonshemmede ble dette arbeidet stanset. 
 
Revidert mandat/føringer - samlokalisering av avlastningstilbud for personer med nedsatt 
funksjonsevne. Vedtatt høsten 2014 (14.10.14 Formannskapet)  
 
Rapport - Samlokalisering av avlastningsboliger for personer med nedsatt funksjonsevne - 
utarbeidet November 2015. Herunder også utredninger av plassering/tomter for 
avlastningssenteret.  
 
Oppstart regulering og prosjektering av avlastningssenter på Sommerro våren 2016 
 
I forbindelse med behandling av budsjett 2017 og Økonomiplan 2017-2020 ble reviderte 
budsjettramme vedtatt. 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Det er kommunen selv som her er utbygger. Det vil bli foretatt arealavklaring for grunneier til 
gnr/bnr 32/234. Nabo ble medtatt i planområdet etter innspill gitt i høringsrunden ved 
oppstart. For gnr/bnr 32/36 er Seksjonshus AS grunneier, planområdet omfatter deler av 
dette området som er avsatt til offentlig område i overordnet plan. Det foreligger ikke noen 
utbyggingsavtale utover dette.  

2.5 Krav om konsekvensutredning? 

Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning (KU) og er i samråd med 
Kristiansund kommune vurdert ikke å være KU-pliktig. Dette ettersom tiltaket i hovedsak er i 
tråd med overordnede planer (offentlig område og fremtidig boligområde). Tiltaket gir ikke 
nye vesentlige virkninger for miljø og samfunn som omfattes av krav til konsekvensutredning, 
og avvik dreier seg i hovedsak om justering mellom formålsgrenser. Tiltaket er vurdert 
nærmere opp mot omfangskriteriene i KU -forskriften i pkt. 7 i denne planbeskrivelsen. 
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3 PLANPROSESSEN 

3.1 Medvirkningsprosessen 

• Varsel om oppstart 

Planarbeidet startet opp i medhold av plan- og 
bygningsloven § 12-8 med kunngjøring i avisen 
«Tidens krav» 07.03.2019, og samtidig på Olset 
sin nettside. Naboer og direkte berørte parter, 
samt aktuelle offentlige instanser fikk varsel om 
oppstart i brevform sendt ut den 01.03.2019. 
Uttalelser fra offentlige og private parter står 
under kap.9 «Innkomne innspill» i denne 
planbeskrivelsen. 
 
Tilleggsopplysninger vedr. parallell behandling 
av detaljregulering og byggesak ble ettersendt 
28.03.2019.  
 
Pga. av innspill i høringsrunden, ble 
planområdet utvidet. Som følge av dette ble 
det utsendt nytt oppstartsvarsel med begrenset 
høring til offentlige og direkte berørte parter 
den 24.04.2019, med frist for nye innspill satt til 
09.05.2019.  
 

 
Oppstartsmøte ble avholdt hos Kristiansund kommune den 22.03.2017, og vi har i samråd 
med kommunen kommet frem til at det ikke er behov for nytt oppstartsmøte. Dette grunngis 
med at planinitiativet ikke har endret seg nevneverdig og innholdet er fremdeles det samme 
som da oppstartsmøte ble avholdt. 

4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

• Kommuneplanens arealdel evt. kommunedelplaner 

I kommuneplanens arealdel for Kristiansund 2009 – 2020 (vedtatt 22/2-11), har planområdet 

formål som «offentlig område», «friområde» og fremtidig «boligområde» (Myran): 
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4.1 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i hovedsak uregulert, med tilgrenset og overlappende reguleringsplaner. 

Formålene i reguleringsplanen innenfor planområdet er «kjørevei» og «kollektivholdeplass» 

• R188 «Boligfelt: Sommerro – Myran Vest – Etappe (felt) 4 og 5», (14.03.2008) 
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4.2 Tilgrensende planer 

 

4.3 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

- Statens vegvesens normaler, retningslinjer og veiledninger. (Er hensyntatt i planleggingen) 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesse i planlegging. (Er hensyntatt i   
  planleggingen) 
- Fylkeskommunens strategier; for syklende og gående, kollektiv, trafikksikkerhet (ivaretatt    
  iht. kommunens sykkelstrategi)  
- Nasjonal gå strategi (ikke vesentlig for planforslaget utover tilrettelegging av trafikksituasjon) 
- Nasjonal sykkelstrategi (iht. kommunens sykkelstrategi)  
- Fylkesmannen sine råd i plansaker; Leikeplassar lokalisering og utforming . (Er hensyntatt i 
planleggingen) 
 - Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming  
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet 

 
Planområdet ligger på Nordlandet i Kristiansund kommune. Avkjørsel fra FV6248, 
Gløsvågveien/Pilotveien, til Østerveien. Området grenser mot Østerveien i vest og nord, 
Gløsvågveien i sør og ubebygd utmark i øst. (lynghei) 

5.2 Dagens arealbruk og størrelse på planområdet 

Planområdet er på ca. 40 daa. Planområdet består primært av ulendt terreng med en god del 
fjell i dagen, samt noen skogkledde partier i vest og i sørøst. 
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5.3 Stedets karakter 

• Struktur og estetikk/ byform 

Området planområdet ligger i er i stadig utvikling. I vest ligger godt etablerte boliger, nye 
boliger ligger/ er under oppføring nord og nordvest for planområdet. Lenger mot nordøst 
ligger et større fremtidig byggefelt (Myran).  

• Eksisterende bebyggelse 

Det finnes ingen bebyggelse innenfor planområdet, bebyggelsen rundt består stort sett av 
boliger, både eneboliger og flermannsboliger. 

5.4 Landskap 

• Topografi, landskap, klima og solforhold 

Planområdet ligger sørvendt til med gode solforhold. Terrenget er småkupert med 
lavtvoksende krattskog på fjell/berg. Klimaet er typisk for kystnære områder, med en middels 
høy nedbørsmengde, milde vintre og kjølige somre.  
 
Innenfor området finnes små fattigmyrflekker i spredt berg og lynghei.  
 

 
 

 

• Estetisk og kulturell verdi 

Planområdet fremgår ikke som noe område av estetisk eller kulturell verdi. 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Området rundt Sommerro har mange enkeltstående funn av kulturminner. Så lenge disse ikke 
blir utgravd og frigitt er de automatisk freda med en gitt vernesone rundt. Bildet under viser 
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fra kulturminnesøk, her har også de to funnene innenfor planområdet blitt lagt inn som 
automatisk fredet. Se punkt 6.14 og 8.3 for mer informasjon vedr. kulturminner.  
 

 
 

5.6 Naturverdier 

Det er ikke registrert at eiendommen har spesielle naturverdier. Det er foretatt en utsjekk i 
Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i Artsdatabankens artskart i og med at 
planområdet berører noe natur. Det er ingen rødliste kategori innenfor planområdet, og 
ingen registreringer på fremmede uønsket arter i planområdet. Dato for utsjekk: 15.10.19 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 

Planområdet innehar ingen særlig verdi som rekreasjonsområde og er ikke særlig egnet for 
opphold og bruk. I nærheten av planområdet finnes turområder med stier (Kvernberget), og 
planområdet grenser til et friområde med opparbeidet ballplass. 
 
Innenfor planområdet finnes noe tråkk gjennom området fra gammelt av, men disse bærer 
preg av å ikke lenger være i særlig bruk. Analyser utover dette er ikke foretatt. 

5.8 Landbruk 

Området ligger ikke i nærhet til LNF-områder. 

5.9 Trafikkforhold 

• Kjøreatkomst 

Atkomst til planområdet går via Østervegen og i krysset mellom Østervegen-Sommerrovegen. 

• Vegsystem 

Kommunal atkomstveg som går til boligfeltet lenger mot nordvest, og ender i en veg som går 
til eksisterende grusbane. 
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• Trafikkmengde 

Østervegen er en samleveg som i dag går til boligområdet i nordvest.  

• Ulykkessituasjon 

Ingen kjente ulykkessituasjoner, dette er en endeveg uten gjennomgangstrafikk (forlengelsen 
av Østervegen). 

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Det er anlagt fortau langs ene siden av Østervegen i dag, og trafikksikkerheten for myke 
trafikanter anses som god. 

• Kollektivtilbud 

Det er bussforbindelse fra Sommerro til sentrum og flyplass flere ganger daglig. Nærmeste 
bussholdeplass er langs Pilotvegen ikke langt fra avkjørsel til Østerveien. 

5.10 Barns interesser 

Barn og unge har ingen spesielle interesser knyttet til selve planområdet i dag bortsett fra 
muligheten til lek i skog/natur. Planområdet inneholder ulendt terreng som ikke er særlig 
barnevennlig slik det ligger i dag.  
I umiddelbar nærhet er det et ballfelt nord for planområdet, dette området blir ikke berørt i 
planforslaget. Det er også et stort naturområde øst / nordøst for planområdet. Det er 
friområder/ lekeplasser i nærhet til planområdet. Det er delvis trafikktrygge forbindelser for 
myke trafikanter, mellom bolig og lekeområder, plasser og grøntstruktur. 

5.11 Sosial infrastruktur 
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• Skolekapasitet 

Nærmeste barneskole er Dale barneskole, med 355 elevplasser. Barneskolen dekker Dale 
skolekrets på Nordlandsøya. Nærmeste ungdomsskole er Nordlandet ungdomsskole, med ca. 
290 elevplasser, og ligger ca. 3,5 km fra planområdet. Nærmeste videregående skoler er 
Atlanten og Kristiansund videregående skole og ligger ca 6,5 km fra planområdet.  

• Barnehagedekning 

Det finnes tre barnehager i nærheten av planområdet, to private og en kommunal. Disse har 
til sammen ca. 275 plasser.   

• Annet 

I nærheten av planområdet finnes også diverse idrettsanlegg (Dahlehallen) og 
lekeplasser/ballbinger.  

5.12 Universell tilgjengelighet 

Det er ikke spesielle tiltak i området i dag. Det er dårlig tilgjengelighet til store deler av 
området pga. kupert terreng og skog. 

5.13 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp 

Under viser de eksisterende ledninger som grenser til planområdet. Det er ingen teknisk 
infrastruktur innenfor planområdet i dag. Ifølge VA rammeplanen for planforslaget har 
eksisterende spillvannsnett i Pilotveien tilstrekkelig kapasitet til å motta spillvannsavløp fra 
regulert område.  Eksisterende vannledningsnett skal i normal forsyningssituasjon ha 
tilstrekkelig kapasitet for slokkevannforsyning innen planområdet i tillegg til normal 
vannforsyning. Overvannsnettet i Pilotveien har begrenset kapasitet, og har i utgangspunktet 
ikke restkapasitet til å motta mer. Overvannshåndteringen må derfor hovedsakelig løses mot 
øst. Se VA-rammeplan utarbeidet av Norconsult (vedlegg 9) for ytterligere informasjon. 
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• Trafo 

Ingen trafo innenfor planområdet i dag. Ny trafo som eget formål i planforslaget. 

5.14 Grunnforhold 

• Stabilitetsforhold 

NGUs løsmassekart viser hvilken jordart som dominerer de øverste meterne av terreng-
overflaten. Tykke og tynne lag av andre jordprofiler kan opptre lengre ned i jordprofilet. 
Løsmassekartet under viser at planområdet består av bart fjell, stedvis tynt dekke (lik 
mesteparten av nabo områdene). Det er ikke gjennomført geoteknisk vurdering av 
planområdet, men dette må gjøres dersom ustabile masser påvises.  
 

 

• Ledninger 

Innenfor planområdet går det i dag et lavspent-strekk.  

 

PLANOMRÅDE 
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• Evt. Rasfare 

Ikke relevant. 

• Forurensing i grunn 

I forbindelse med bygging av avlastningsboliger og dagsenter for utviklingshemmede barn og 
ungdom har Norconsult på oppdrag for Kristiansund kommune gjennomført en innledende 
miljøteknisk vurdering av tiltaksområdet for å avgjøre om det er mistanke om forurenset 
grunn.  De har utarbeidet en innledende miljøteknisk vurdering der det konkluderes med at 
det ikke er mistanke om forurenset grunn innenfor tiltaksområdet. Ref. vedlegg 8, 
Miljøteknisk vurdering.  

5.15 Støyforhold 

Lite støy i umiddelbar nærhet av planområdet da dette i hovedsak er et område for boliger og 
ubebygde områder. Støy i form av trafikkstøy kan forekomme fra Pilotveien som ligger sørvest 
for området og er en fylkesvei med moderat trafikk. Kjøreveiene i området er med lav 
fartsgrense. Vi anser ikke støy som et problem. Ingen andre kjente støykilder i området. 
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5.16 Luftforurensing 

Det er ikke kjent fare for forurenset luft utover normalen.  

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende forhold) 

 

5.18 Næring 

Ingen næringsvirksomhet innenfor planområdet. 
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5.19 Analyser / utredninger 

Ingen andre kjente analyser/utredninger utført som gjelder eksisterende situasjon innenfor 
planområdet. 

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

6.1 Planlagt arealbruk 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny avlastningsavdeling for å 

samlokalisere kommunen sine to avlastningsavdelinger Karitunet og Rensviktunet. Den nye 

avlastningsavdelingen vil være tilpasset barn og ungdom. Formålsgrensen for det offentlige 

området må da utvides noe mot øst. Øst for det offentlige området skal det også 

detaljreguleres for boliger, der noen av disse er tiltenkt kommunale boliger. Som følge av 

dette skal det allerede regulerte kollektivtransportfeltet flyttes lenger mot øst, ny trafo skal på 

plass og et lekeområde for boligbebyggelsen kommer til. 

• Reguleringsformål 

OMRÅDE 
STR. 
DAA 

AREALBRUK, EV. KOMMENTAR 

Boligbebyggelse (BFS) 8,9 Frittliggende småhusbebyggelse 

Offentlig eller privat 
tjenesteyting (o_BOP) 

12,1 Ny avlastningsboliger 

Energianlegg (BE)  0,1 Ny trafo 

Lekeplass (f_BLK) 1,9 Ny lekeplass for boligbebyggelsen innenfor 
planområdet 

Kjøreveg (o_SKV) 3,3 Videreføring av Østervegen, samt ny veg i 
boligfeltet 

Gang- og sykkelveg (o_SGS) 1,8 Ny GS-veg 

Annen veggrunn (o_SVT) 2,0 Teknisk anlegg - Område for grøft, stolper 

Annen veggrunn (o_SVG) 0,3 Grøntareal - Område for grøft, beplantning 

Holdeplass (o_SH) 0,1 Nytt kollektivanlegg 

Leskur (o_SP) 0,0 Nytt kollektivanlegg 

Vann- og avløpsnett (o_SVA) 0,3 Gate for ledninger/rør 

Naturområde - grønnstruktur 
(o_GN) 

8,6 Buffersone  

Turveg (o_GT)  0,1 Gangsti i buffersone mellom BFS 2 og BFS 5 

Samlet areal planfremlegg 39,5  
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• Plankart 

 
 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

• Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 

Innenfor planområdet legges det til rette 
for oppføring av frittliggende 
småhusbebyggelse. Det åpnes for småhus 
med inntil to boenheter. Det er planlagt 
oppført en blanding av tomannsboliger og 
eneboliger.  
 
Slik illustrasjonsplan foreligger er det 
planlagt 15 enheter innenfor formåls-
området.  I eneboliger tillates det i tillegg til 
hoveddel en mindre utleieleilighet/hybel.  
 
Forslag til tomtedeling er vist på illustrasjon 
til  planforslaget. Denne er ikke bindende, 
men en må ved refordeling av tomter påse 
at nødvendig selvfall er mulig å oppnå iht. 
VA -rammeplan som følger denne 
reguleringen (vedlegg 9).  
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• Offentlig eller privat tjenesteyting 

Innenfor o_BOP er det planlagt oppført offentlige avlastningsboliger for barn og ungdom med 
nedsatt funksjonsevne. Det åpnes for at deler av tilbudet ved behov kan gjøres om til 
permanent bolig for den samme gruppen.  
 
Boligene og bygget for øvrig skal ha et hjemlig uttrykk og en hjemlig utforming. Bygget er en 
institusjon, men det skal unngås å utforme den som en institusjon. Av institusjonalisering av 
bygget skal gjenspeiles i utforming, volum og arkitektonisk uttrykk.  
 
Bygget skal oppleves som et hjem borte fra hjemmet, og tilrettelegges for barn og unge. Det 
er svært viktig at bygget ikke fremstår som en institusjon, men som moderne boliger. 
Atmosfæren skal være lys, beroligende og stimulerende. Det skal være god kontakt med 
omgivelsene og naturen fra innsiden av bygget.  
 
Avlastningsboligene skal plasseres sammen der ulike avdelinger er knyttet sammen i et felles 
trafikkareal/ hovedgate. Slik kan avdelingene brukes uavhengig av hverandre og i tillegg 
fremstå som boliger og ikke en institusjon. Hovedgata skal oppleves som et ute/inne rom og 
differensieres fra ytterligere boligmasse.  
 
Boligene skal ikke fremstå som ett kompakt bygg og de ulike bygningsvolumene skal visuelt 
skilles fra hverandre. Deler av boligene skal ha takvinkler som skiller seg fra bygget ellers slik 
at de fremstår som egne enheter og ikke som en del av en stor institusjon. 
Boligenhetene skal ha et formsvar som snakker både med de moderne og de tradisjonelle 
eneboligene i området, og i tilgrenset regulert boligområde.  
 

 
 
Det skal tilrettelegges på tomten for at bygget i fremtiden kan utvides med en ny avdeling 
som består av inntil 4 separate leiligheter. 
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Total er bygget planlagt til maksimalt 27 brukere. I byggemelding som følger denne 
reguleringen er det planlagt for 11-12 beboere i soverom og 8 brukere av ettermiddags- 
avlastningen. I tillegg skal det dimensjoneres for 2-4 brukere i separate leiligheter tilhørende 
byggetrinn 2.  
 
Utearealet skal tilpasses de ulike brukerne og aldergruppene.  

• Energianlegg 

Innenfor området skal det oppføres ny trafo, som skal dekke behov for nytt avlastningssenter, 
samt boliger innenfor planområdet.   

• Lekeplass 

Planområdet vil få en felles lekeplass, BLK, som ligger sentralt og solrikt. Planområdet vil være 
forbundet til lekeplassen med stier og kjørbare veger. Det legges opp til at det skal være 
gjennomkjørings veg ved lekeplassen for å lette tilkomsten for vedlikeholds kjøretøy til 
lekeplassområdet.  Lekeplassen vil være offentlig og er på 1,9 daa og gjelde for beboerne 
innenfor boligområdet innenfor planområdet. Den vil fungere som et fellesområde for 
beboerne i området. BLK skal opparbeides i henhold til Rikspolitiske retningslinjer for barn og 
unge (RPR-BU). BLK skal være ferdigstilt senest etter at 2/3 av boligene innenfor BFS 
områdene har fått brukstillatelse. 
 

 

• Vegformål og fortau 

Det reguleres adkomst til bebyggelsen med kjøreveg etter kommunal standard. 
Vendehammer prosjekteres etter renovasjonsteknisk standard med de mål som stilles for 
renovasjon. 

• Kollektivanlegg 

Området regulert til holdeplass skal inneholde kollektivholdeplass med nødvendige anlegg  
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etter kommunens normkrav, samt norm gitt av statens vegvesen. Kollektivanlegget innenfor 
planområdet erstatter bussholdeplass fra gammel reguleringsplan som før var regulert lenger 
vest langs Østervegen.  

• Naturområde – grønnstruktur 

Naturområdet innenfor planområdet skal fungere som en buffersone mellom veger og 
boliger/offentlig område. 

• Turveg 

Innenfor området regulert til o_GT skal det anlegges en sti som skal gå videre mot 
naturområdet i øst og fungere som en buffer mellom BFS2 og BFS5.  

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

• Bebyggelsens høyde og grad av utnytting 
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Innenfor BFS1 og BFS3 tillates bebyggelse i 2,5 etasjer. Maksimal tillatte byggehøyde settes til 
9 meter over tilgrensende veg. 
Innenfor BFS2, BFS4 og BFS5 tillates bebyggelse i 2 etasjer. Maksimal tillatte byggehøyde 
settes til 7,5 meter over tilgrensende veg. Der terrenget tillater det kan det i tillegg vurderes 
nedgravd kjeller eller sokkeletasje. Graden av utnytting settes til maksimalt %-BYA=30.   
 

 
 
Bebyggelsen innenfor o_BOP tillates oppført i 2 etg. Maksimal tillatte byggehøyde settes til 9 
meter over grunnplan på c+47. Graden av utnytting settes til maksimalt %-BYA=40.   
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• Antall arbeidsplasser avlastningsboliger 

Innenfor o_BOP er det planlagt ca. 50 arbeidsplasser fordelt på ulike vakter. 

• Antall boliger, leilighetsfordeling BFS-området 

Slik illustrasjonsplan foreligger er det planlagt 15 enheter innenfor formålsområdet BFS.  I 
eneboliger tillates det i tillegg til hoveddel en mindre utleieleilighet/hybel. 

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 

Det vil bli en variasjon av ulike typer boliger i området og sammen med et samlingspunkt i 
form av lekeplass og rekreasjonsområde med stier som binder sammen Østervegen i nord 
med Gløsvågvegen i sør. Vi mener at en realisering av planene innenfor planområdet vil være 
positivt for bomiljøet og kvaliteten for området rundt. 

6.5 Parkering 

• Antall parkeringsplasser/sykkelparkering -maksimum og minimumsantall 

For BFS skal det avsettes minst 2 parkeringsplasser pr. bolig. Minst en parkeringsplass skal 
kunne være i garasje eller carport. Dersom bolig oppføres med sekundær leilighet skal det i  
tillegg avsettes minst 1 parkeringsplass til denne. 
 
Parkering for boligområdene vil skje på hver enkelt tomt. Det skal planlegges for at minst en 
parkeringsplass skal kunne være i garasje eller carport. Plassering av garasje/carport og 
eventuell biloppstillingsplass på terreng skal derfor være vist situasjonsplan som følger 
byggemeldingen for bolighuset selv om denne ikke skal oppføres samtidig med dette. 
Garasjer skal tilpasses bolighusene med tanke på materialvalg og arkitektonisk uttrykk.  
 
Det tillates at garasjer som oppføres parallelt med veien kan ha en minste avstand på 2m fra 
formålsgrensen.  
 
For o_BOP skal det planlegges 8 overdekte parkeringsplasser for sykler. Det skal avsettes areal 
for minst 15 parkeringsplasser for ansatte og besøkende. Minst 2 av disse skal være HCP. Det 
skal også avsettes plass for parkering av en minibuss (11m) tilhørende senteret. 
Parkeringsplasser for avlastningssenteret ligger på terreng like ved innkjøring og 
hovedinngang for avlastningsboligene.  
 
Antall parkeringsplasser er forankret i brukergruppen og anses tilstrekkelig til formålet. 
Antallet parkeringsplasser anses også tilstrekkelig ved full utbygging dersom BT2 kommer til 
utførelse.  

• Begrunnelse for eventuelle avvik fra normen for parkeringsdekning 

Ingen avvik. Parkeringsnorm ivaretas. 

• Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg 

Ingen P-hus. 
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• Ladestasjon 

Det vil tilrettelegges for at ladding av EL-biler og EL-sykler kan skje forbindelse med parkering 
for avlastningssenteret. Det planlegges med 2 stk ladestasjoner for EL-bil og 2 stk ladestasjon 
for EL-sykkel.  

6.6 Tilknytning infrastruktur 

Planområdet vil få god tilknytning til omkringliggende infrastruktur. Det vil bli utarbeidet 
forslag til bussholdeplass, samt at området vil få ny GS-veg og det legges opp til en 
dobbeltsidig gang- og sykkelveg langs Østervegen.  

6.7 Trafikkløsning 

• Kjøreatkomst 

Trafikken vil øke når hele det planlagte boligområdet på Myran utvikles.  

• Utforming av veier 

Det er gitt føringer for utforming og utbedring av eksisterende - og ny veg i møter med 
kommunen. I tillegg er «kommunalteknisk veg- og gatenorm» for Kristiansund kommune, 
samt Statens vegvesen sin håndbok N100 lagt til grunn for veg utformingen.  

 
 
Som internveg innenfor boligområdet brukes adkomstveg 1a) som er for inntil 25 boenheter 
og ha en maksimal veglengde på 400 meter. 
 
Samleveg II er tenkt som en forlengelse av Østervegen mtp. videreutviklingen av boligfelt på 
Myran. Samleveg II er en samleveg med mer enn 1500 ÅDT og en busstrase. Gang- og 
sykkelveg er tenkt lagt i en avstand fra kjøreveg for å ytterligere bedre sikkerheten for myke 
trafikanter. 
 
Tverrprofil fra prosjektert ny veg langs Østervegen med dobbeltsidig gang- og sykkelveg. Se 
VA-rammeplan (vedlegg 9) for plan og profil for det nye veganlegget: 
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• Krav til samtidig opparbeidelse 

For opparbeidelse av avlastningsboligene for barn og unge kreves det opparbeidelse av 
Østerveien frem til avkjørsel for trafo. Midlertidig vendemulighet må ivaretas.  
 
I dette planforslaget søkes det om byggetillatelse parallelt med regulering jfr. PBL §12-15 
«Fellesbehandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad». Søknaden omfatter arbeider 
som kreves gjennomført samtidig som oppføring av avlastningsboliger for barn og ungdom 
med tilhørende parkering og utearealer. Dette omfatter også ny tilkomstvei med 
opparbeiding for del av Østerveien med tilhørende GS-veg og teknisk infrastruktur som vist i 
planforslaget. Det skal også opparbeides ny trase for vann og avløp som føres til eksisterende 
ledningsnett i Pilotveien. For å ivareta tilkomst for kommunalteknisk virksomhet i perioden før 
boligfeltet er utbygget, skal traseen opparbeides kjørbar med vendemulighet for vedlikeholds 
bil i enden. Vendemulighet opparbeides i henhold til kommende vendehammer i ende av ny 
tilkomstvei for BFS -området.  
 
Før det gis brukstillatelse til boligene innenfor planområdet skal VEG- og VA-anlegg være 
opparbeidet iht. krav i denne reguleringsplan. Ref. § 8.2 (rekkefølgekrav) i bestemmelsene. 

• Varelevering 

Varelevering til avlastningsboligene innenfor o_BOP skal skje på en trygg måte og iht. 
retningslinjer og normkrav fra kommunen. Det er ønskelig å skille varelevering og 
uteoppholdsarealene til avlastningsboligene. Tilkomst for beboere/besøkende skjer 
hovedsakelig via parkering i vest. Varelevering skal skje i den østlige delen av tomten ved 
ansattparkering. 

• Tilgjengelighet for gående og syklende 

Planforslaget inkluderer videreføring av regulert fortau både langt Østerveien og langs 
Gløsvågveien. Rekkefølgekrav for opparbeiding av veitraseer er gitt i § 8.2 i 
reguleringsbestemmelsene (vedlegg 2).  

6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Kollektivanlegget med holdeplass og leskur for buss skal opparbeides etter kommunale 
retningslinjer og vegnormalene til statens vegvesen, både mtp. dimensjonering og 
tilgjengelighet. 

6.9 Universell utforming 

• Beskrive hvilke tiltak som er stilt 

Planlagt prosjekt innenfor reguleringsområdet har som forutsetning at avlastningsboligene 
som hovedregel skal være universelt utformet for både innendørs- og utendørsarealer i 
samsvar med krav i TEK17. Lekeplasser tilhørende avlastningsboligene skal ha atkomst og 
lekemuligheter tilpasset prinsippet om universell utforming. Parkering skal tilpasses prinsippet 
om universell utforming.  
 
For boligområdene skal boliger prosjekteres i henhold til prinsippene for tilgjengelig bolig. 
Unntak kan gis der terreng er så bratt at dette vanskelig lar seg gjennomføre. Det skal likevel 
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etterstrebes at det som minimum er tilrettelagt med tilgjengelig bolig på hovedplanet for 
hvert hus der terrenget tillater planfri tilkomst.  

• Hvordan universell tilgjengelighet kan løses 

Avlastningsboligene skal dimensjoneres etter aktuelle krav i TEK 17 og Husbankens gjeldende 
krav til avlastningsboliger. I tillegg skal «NS 11001-1 Universell utforming av byggverk, del 1 
Arbeids– og publikumsbygninger» og «NS 11001-2 Universell utforming av byggverk, del 2 
Boliger» ligge til grunn for prosjektering. Ved avlastningsboligene vil det i tillegg  være behov 
for noe større snusirkel og tilrettelegging for rullestoler i liggestilling. Dette skal ivaretas for 
aktuelle deler av bygget samt i et utvalg av soverommene.  

Dimensjoneringen av snusirkel skal generelt planlegges med diameter 1,6 m. I de deler av 
bygget som dimensjoneres for større rullestoler skal snusirkel ha diameter på 2,4 m.  
 
Lekeplasser og uteområder tilhørende avlastningsboligene skal ha tilkomst og lekemuligheter 
tilpasset prinsippet om universell utforming og være tilpasset for barn og ungdom med 
nedsatt funksjonsevne. Valgte lekeapparater skal ivareta muligheter for lek på ulike nivåer og  
 
oppfordre til fantasi og flerbruk. 
 
Aktivitetsområdene skal opparbeides med jevnt og fast dekke og tilfredstillende 
stigningsforhold. Veier og stier i utearealene asfalteres, og har tilstrekkelig bredde for vending 
og passering av to rullestoler. Kantstein benyttes generelt i avgrensing mot tilstøtende arealer 
og har leddende effekt. Blendningsfri belysning benyttes for hele området. 
 
Parkeringsplasser er planlagt med tilrettelagt parkeringsplasser i nærhet til hovedinngang og 
personalinngang. Parkeringsplassene er godt belyst.  
 
Offentlig lekeplass i boligområdet skal tilrettelegges med tilkomst og lekemuligheter tilpasset 
prinsippet om universell utforming. Adkomst fra boligområdet til lekeplassen vil ha fast dekke 
og gode stigningsforhold. Nye kjøre veier og fortau i området tilpasses med stigningsforhold 
tilpasset for tilgjengelige uteområder. Boliger som vist på illustrasjoner har planfri adkomst, 
og kan tilrettelegges som tilgjengelig bolig på inngangsplan. 

6.10 Uteoppholdsareal 

Kommuneplanens arealdel setter som krav at det avsettes 25m2 areal pr bolig som er egnet 
for utendørs opphold, lek og rekreasjon.  

 
I henhold til Veileder for utarbeidelse av private reguleringsplaner mv. – for Kristiannsund 
kommune skal det for boliger avsettes et uteareal på ca 80 m² pr. bolig. Dette arealet 
omfatter alt ubebygd areal som ikke er disponert til trafikkformål, men som ellers dekker 
behovet for interne gangveier i tillegg til oppholds- og lekearealer. Det er avsatt plass for både 
natutområder, stier og offentlig lekeplass innenfor planområdet. Boligområdene vil i tillegg få  
private uteplasser innenfor egen tomt.  
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• Privat og felles uteoppholdsareal 

For boligene i BFS områdene skal det avsettes tilstrekkelig egnet uteareal på egen tomt. Det 
skal være vist at uteområdet ligger utenfor støysoner i vedlagte støykart. Dersom uteområdet 
legges i sone som er støyutsatt må det i byggemeldingen være vist at krav til nivåer for støy vil 
ivaretas ved oppføring av privat støyskjerm.  
 
For avlastningsboligene er uteområder og lekeplass planlagt utenfor støy soner. Likeledes er 
felles lekeplass for boligområdene lagt utenfor støysone og vil ikke ha krav om støyskjerm.  
 
 

 

• Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 

Det er utarbeidet en sol- / skygge analyse som er vedlagt reguleringsforslaget. Tidspunktene 
som viser sol/skygge er satt til sommersolverv (21. juni), vår- og haustjevndøgn (20.mars og 
22. september) og vintersolverv (21. desember). Kl.09.00, kl. 12.00, kl. 15.00 og kl. 18.00. 
Solens innfallsvinkel er basert på norsk sommertid. Klokkeslett som er valgt er de mest 
gunstige for å vise de forskjellige solvinklene for området. Analysen viser skyggene som de 
viste illustrasjonene kaster på sitt eget område og tilstøtende område i 3D modellen. 
Analysen tar derfor ikke hensyn til større fjellformasjoner utenfor planområdet. Analysene 
kan derfor vise sol på tider av året hvor hele området ligger i skygge (ved lav sol).  
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Ut ifra denne analysen ser vi at anlegget ikke vil gi vesentlige negative virkninger for 
omkringliggende områder. En ser også av disse illustrasjonene at uteområdene kan få 
tilstrekkelig/ gode solforhold. Det mest ugunstige tidspunktet vil være ved vintersolverv. 
Illustrasjonene viser her at deler av uteområdene vil være i skygge store deler av dagen.  
 
Vi mener at vedlagte sol og skygge analyse dokumenterer at lys- og solforholdene er ivaretatt. 
Se vedlegg 6 for fullstendig analyse for de ulike periodene. 

• Lekeplasser 

I henhold til veilederen bør minimum 25 m² av fellesarealene pr. bolig avsettes til lekeplasser 
(inkl. naturlig terreng innenfor opparbeidede lekearealer). I planforslaget er det avsatt rikelig 
med arealer for lekeplass.  Formål o_BLK, felles lekeplass er avsatt med størrelse på 1,9 daa.  
 
Planområdet vil få en lekeplass som ligger sentralt og solrikt.  Lekeplassen får trafikksikker 
adkomst via vei i boligområdet og knyttes også sammen med regulert ballplass like utenfor 
planområdet med planlagte veier og internestier. Det er også planlagt interne stier som 
knytter lekeplassen mot avlastningsboligene. 
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Arealene har tilfredsstillende kvalitet i forhold til sol, lys, støy og luftforurensning. Lekeareal 
må sikres mot trafikk, og her vil det være naturlig å sikre ved hjelp av gjerde/støyskjerm. 
Lekeplassen i planforslaget tilfredsstiller både Byggeforskriftens og kommuneplanen arealdel 
sine anbefalinger. 

• Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon 

Eksisterende vegetasjon/bergknauser skal for fellesarealene beholdes i den grad det er mulig. 
For avlastningsboligene er det planlagt benyttet innslag av re-etablert stedelig vegetasjon. Ny 
vegetasjon som tilføres ved lekeplass og innenfor avlastningsboligenes uteområde må være 
giftfri og allergivennlig. Alle arealer som berøres av byggearbeider skal tilsås/beplantes og få 
et tiltalende utrykk. 

• Offentlige friområder 

Grønnstrukturen innenfor planområdet er et offentlig naturområde og beholdes så langt det 
er mulig med stedelig vegetasjon og terrengformasjoner.  

• Turveier 

Interne stier innenfor o_BLK og o_BOP knytter planområdet sammen og gir god adkomst. 
Innenfor området regulert til o_GT skal det anlegges en sti som skal gå videre mot 
naturområdet i øst og fungere som en buffer mellom BFS2 og BFS5. 

• Atkomst og tilgjengelighet 

Bygninger, veier og uteområder innenfor planområdet skal planlegges etter prinsippene om 
universell utforming så langt det lar seg gjøre. Unntak gjøres for naturlig bratt terreng og 
naturstier i tilknytning til disse.  
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• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelser 

Det stilles skrav om utomhusplan ved byggesøknad. Denne skal bla. inneholde interne 
kjøreveger, parkeringsareal, HC p-plasser, interne gangveger, felles utendørs oppholdsareal, 
felles grøntareal med ev. plassering av støttemur og bygningenes plassering og høgder. Jfr. 
fellesbestemmelse § 3.3. Det er stilt rekkefølgekrav om at før det gis brukstillatelse til 2/3 av 
boligene innenfor planområdet skal lekeplass o_BLK med tilhørende adkomstveg være ferdig 
opparbeidet.  

6.11 Landbruksfaglige vurderinger 

Ikke relevant. 

6.12 Kollektivtilbud 

Innenfor planområdet skal det anlegges kollektivanlegg med holdeplass for buss og leskur. 
Dette skal utarbeides etter normer gitt av kommunen, samt veiledere og normaler fra Statens 
vegvesen. Kollektivtilbudet blir bedret i området. 

6.13 Kulturminner 

• Løsninger i forhold til kulturminner 

Løsningen i forhold til disse kulturminnene er at det er markert på plankart med vernesoner 
rundt som ikke er lovlig å bebygge. Ref. pkt. 11 i ROS analysen. 

6.14 Plan for vann- og avløp, samt tilknytning til offentlig nett 

Det er utarbeidet en VA -plan for planforslaget (vedlegg 9). Det har vært utfordrende å få til 
en god og helhetlig løsning som også skal ivareta en fremtidig boligutbygging videre mot øst 
(Myran -området). Samtidig har terrenget innenfor området for boliger vært utfordrende å 
planlegge med tanke på riktig fall og overdekning, samt å føre nødvendige ledninger frem til 
eksisterende ledninger.  
 
VA-rammeplanen har som mål å vise: 
- Prinsippløsning for vann, avløp og overvann i området samt sammenheng med eksisterende 
system. 
- Tiltak skal ikke medføre økt overvannsbelastning på eksisterende avløpssystem. Overvann 
skal håndteres etter gjeldende krav og må ikke tilføres offentlig ledning uten kommunens 
samtykke. 

6.15 Plan for avfallshenting/ søppelsug 

Området er underlagt offentlig renovasjon. Renovasjon plasseres i nærheten av 
snuhammeren slik at avfallet kan hentes på en trygg og enkel måte. 

6.16 Rekkefølgebestemmelser 

Det er fastsatt rekkefølgebestemmelser for følgende: 
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• 8.1 - Lekeplass 

Før det gis brukstillatelse til 2/3 av boligene innenfor planområdet skal lekeplass o_BLK med 
tilhørende adkomstveg være ferdig opparbeidet.  

• 8.2 – VeG, VAnn og avløp 

Før det gis brukstillatelse til avlastningsboliger (o_BOP) innenfor planområdet skal VEG- og 
VA- anlegg for avlastningsboliger og trafo være opparbeidet.  
Før det gis brukstillatelse til boligene innenfor planområdet skal VEG- og VA-anlegg være 
opparbeidet. 

• 8.3 trafo 

Før det gis brukstillatelse til avlastningssenteret (o_BOP) og boliger innenfor BFS skal trafo 
være opparbeidet iht. krav i denne reguleringsplan. 

7 KONSEKVENSEUTREDNING 

7.1 Begrunnelse for unntak av KU-plikten 

«Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger er å klargjøre virkningen av planer 
og tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn.» 
 
Planarbeidet er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning (KU), og spørsmålet om 
reguleringsarbeidet er omfattet av forskriftens virkeområde ble avklart i oppstartsmøtet hos 
kommunen tidlig i oppstartsfasen. Jf. Plan- og bygningsloven § 4-1 og § 4-2 med tilhørende 
forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 
 
Planmyndighet er ansvarlig myndighet i forhold til å avklare om et reguleringsarbeid faller 
inne under forskriftens saklige virkeområde. Dette innebærer en vurdering av om planen 
omfattes av §6, §7 eller § 8 i forskrift om konsekvensutredning. 
 
Vår vurdering: Forskriftens kap. 2 - Planer og tiltak som omfattes av forskriften: 
Forskriftens § 6 omtaler planer og tiltak som omfattes av forskriften og som alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram eller melding og som direkte medfører plikt til 
konsekvensutredning jfr. forskriftens vedlegg I.  
Punktene 1-30 i vedlegg I, samt vedlegg II er gjennomgått og vurdert. Pkt. 24 i vedlegg I 
omfatter bygg for offentlig tjenesteyting med et bruksareal på mer enn 15 dekar. Dette 
offentlige formålsområdet er ikke over 15 dekar, og forskriftens §6 kommer derfor ut fra 
dette ikke til anvendelse.  
 
Forskriftens § 7 omtaler planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvens utredes, 
men ikke ha melding. Punktene 1-13 i vedlegg II er gjennomgått og vurdert. Forskriftens §7 er 
vurdert til ikke å komme til anvendelse.  
 
Forskriftens §8 omhandler planer og tiltak som skal konsekvens utredes hvis de kan få 
vesentlig virkning på miljø eller samfunn.  
Forskriftens kap. 3, §10 – «Kriterier for vurderingen av om en plan eller tiltak kan få vesentlige  
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virkninger for miljø eller samfunn» er gjennomgått og vurdert til ikke å falle innenfor nevnte 
konsekvens områder. Konsekvenser for andre virkninger for miljø og samfunn er beskrevet i 
øvrige punkter i planbeskrivelsen. Herunder nevnes spesielt trafikk.  
Reguleringsforslaget er ikke i strid med hovedformålet i overordet plan. Kommuneplanens 
arealdel sier her offentlig område og fremtidig boligområde (ref. kap.4, 1.kulepkt.) 
 
Konklusjon.  
Etter en helhetlig vurdering av planens antatte virkninger i henhold til kapittel 2 og 3 og 
vedlegg I og II i forskriften, og i samråd med Kristiansund kommune, har en kommet til at 
virkningen av det planlagte tiltaket ikke anses å gi vesentlig virkninger for miljø og samfunn. 
 
Selv om planen ikke utløser krav om KU skal planbeskrivelsen likevel inneholde virkninger og 
konsekvenser denne planen har på omgivelsenene (dette under kap. 8. «Virkninger/ 
konsekvenser av planforslaget» 

8 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 

Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. 
Konsekvenser beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt 
retningslinje, norm eller vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø 
eller samfunn. Eventuelle avbøtende tiltak beskrives. 

8.1 Overordnede planer 

Planforslaget er i hovedsak er i tråd med overordnede planer og avvik dreier seg i hovedsak 
om justering mellom formålsgrenser.   

8.2 Landskap, stedets karakter, byform og estetikk 

Utbygging av et ubebygd naturområde er en konsekvens/virkning av dette planforslaget. 
Dette er iht. kommunal strategi og overordnede planer. Planforslaget tilfører noe positivt til 
området i form av bedre kollektivtilbud, tilrettelagte lekeplasser, kommunale arbeidsplasser 
og utvidelse av eksisterende boligområde. 

8.3 Kulturminner og kulturmiljø, vet. Verneverdi 

Møre og Romsdal fylkeskommune satte ved varsel om oppstart av planarbeidet krav om 
kulturminneregistreringer iht. §9 i kulturminneloven. Disse ble gjennomført sommeren 2019, 
og det ble registrert forekomster av arkeologisk verdi både innenfor og delvis utenfor 
planområdet. Funnene er registrert og automatisk fredet. Som konsekvens/virkning av dette 
planforslaget er disse minnene nå avmerket på plankart, inkludert nødvendige vernesoner.  

8.4 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

De miljømessige prinsippene i Naturmangfoldloven § 8-12 skal legges til grunn som 
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. Vi har gjort følgende vurderinger: 

• Til § 8 om Kunnskapsgrunnlaget 

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert til å være godt. Miljøfaglig Utredning AS kartla i 2003  
biologisk mangfold i Kristiansund kommune. I rapporten fremgår det ikke registrerte,  
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prioriterte eller verdifulle naturtyper innenfor planområdet. I områdene rundt nevnes spesielt 
Gløsvågen naturreservat og to områder nord og øst for Kvernberget som steder der det er 
registret biologisk mangfold.  Planområdet er undersøkt gjennom databaser som Naturbase, 
gislink.no, artskart fra Artsdatabanken, miljøstatus skog og landskap sine kart over 
miljøregistreringer, DN sine databaser og befaringer i området. Det er ingen naturtyper eller 
arter av nasjonal forvaltningsinteresse innenfor planområdet. 

• Til § 9 om Føre-var-prinsippet  

Kunnskapsprinsippet blir vurdert til å være godt. Det innebærer også at konsekvensene av 
tiltaket i forhold til naturmangfoldet er vurdert som kjent, og det er liten fare for at tiltaket vil 
ha store og ukjente negative konsekvenser for naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet 
vektlegges mer desto mer usikkerhet det er om virkningen av beslutningen på 
naturmangfoldet. Siden kunnskapsgrunnlaget anses å være godt utredet innenfor 
planområdet får «føre-var-prinsippet» mindre vekt. Føre-var-prinsippet anses derfor som 
oppfylt. 

• Til § 10 om Økosystemtilnærming og samlet belastning  

Planen medfører ny utbygging i et planområde som idag ikke er bebygd. Det gjøres ikke 
inngrep i sårbare økosystemer, og en utbygging som beskrevet vil ikke påvirke andre 
økosystemer. Samlet belastning på økosystemet over tid må sees i større perspektiv enn dette 
planområdet. Samlet sett er forstyrrelsen og den samlet belastningen vurdert å være 
akseptabel for økosystemet. 

• Til § 11 om Kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Hvis det oppstår skade på naturmangfoldet eller uforutsett miljøforringelse skal tiltakshaver 
dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade som tiltaket volder, dersom dette ikke er 
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

• Til § 12 om Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder 

Det er en forutsetning at tiltakshaver vil benytte teknikker og driftsmetoder som er mest 
mulig skånsomme når det gjelder natur og miljø. Dette fanges opp i beskrivelsens ROS 
analyse, og aktuelle konsekvenser er sikret i reguleringsbestemmelsene.   
 
Ut ifra kunnskap om topografi, vegetasjon er det ikke grunn til å anta at det vil være noen 
truede naturtyper eller truede arter i det aktuelle området. Med bakgrunn i dette vurderes 
derfor at planforslaget ikke kommer i konflikt med Naturmangfoldlovens formål eller 
forvaltningsmål for området. 

8.5 Rekreasjonsinteresser /rekreasjonsbruk 

Planområdet er i dag er et ubebygd naturområde og fremstår som utilgjengelig. Planforslaget 
vil legge bedre til rette for rekreasjon innenfor lekeplassområdet som er tenkt sentralt 
plassert med stier i tilknytning til området og veiene rundt. Dette vil være positivt for bruken 
av området, også som et rekreasjonsområde. 
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8.6 Uteområder 

Etter utbygging vil både avlastningsboliger og kommende boligfelt få tilgang på gode og 
solrike felles og private uteområder. Beboerne i området vil få tilgang til ny offentlig felles 
lekeplass i tillegg til eksisterende ballplass, samt naturområder både innenfor og i umiddelbar 
nærhet utenfor planen.  

8.7 Trafikkforhold 

• Vegforhold 

Planforslaget vil bidrar til forbedring av vegforholdene i området ved at regulerte fortau og 
gangveier knyttes sammen og forlenges forbi planområdet.  Det tilrettelegges også for 
gangforbindelse/ gangvei mellom regulert busslomme og kommende boligområder i øst. 
Gangråk i område for VA-trase legger også opp til en mulig tverrforbindelse gjennom 
området.  

• Trafikkøkning / reduksjon 

Planforslaget vil føre til en trafikkøkning, hovedsakelig av personbiltrafikk. Vegstandarden tar 
høyde for dette i form av nødvendig vegbredde, også for fremtidig utvidelse av boligområdet 
lenger mot øst (Myran). Myke trafikanter er sikret en sikker ferdsel ved dobbeltsidig 
fortausløsning langs hovedveg. 

• Kollektivtilbud 

Planforslaget inneholder også bussholdeplass med nødvendig kollektivanlegg. Dette er i tråd 
med gammel reguleringsplan, bare med unntak av at holdeplassen er flyttet noe lenger mot 
øst for å gi plass til en avkjøring til det offentlige området. 

8.8 Støy 

Det er utarbeidet en støyvurdering for planforslaget. Rapporten tar høyde for utbyggingen 
dette planforslaget gir, samt videreføringen av boligområdet lenger mot øst langs Østervegen 
med ca. 400 - 450 boliger.  
 
Sammendraget av rapporten sier: 
- Det forventes begrenset støybelastning med fremtidig situasjon for utbygging og trafikk. 

Uteområder ved Sommerro og ved de nye boligene vil få tilfredsstillende støynivå uten 
støyskjermende tiltak. 

- Planlagte lekeplasser vest og øst for Sommerro vil få tilfredsstillende støynivå uten 
tiltak. 

- Nye boliger vil få tilfredsstillende støynivå på mesteparten av utearealet og tilgang til en 
stille side. Dersom ønskelig kan også deler av uteområdet nærmest veien få 
tilfredsstillende støynivå med en ca. 2 m høy støyskjerm. 

 
Se selve rapporten for ytterligere og mer inngående vurderinger (vedlegg 7). 
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8.9 Barns interesser 

• RPR for barn og planlegging 

Planforslaget sikrer barns interesser på en god måte. Fortau og stier gir barn er tryggere 
ferdsel. Lekeplass med tilhørende naturområde blir mer tilgjengelig og tilrettelagt for barn 
innenfor planområdet. Vi vurderer at barns interesser er ivaretatt i dette planforslaget på en 
god måte, og at gjennomføring av planen vil gi en positiv virkning for barn generelt. 

8.10 Sosial infrastruktur 

• Skolekapasitet 

Det er ikke gjort vurdering av skolekapasitet knyttet til utbyggingen i denne fasen. Omfanget 
at utbyggingen anses å være i så liten størrelsesorden at denne vil ha begrenset påvirkning av 
skolekapasitet. Virkningen av prosjektet skal vurderes av ansvarlig myndighet før byggesøknad 
er godkjent.  

• Barnehagekapasitet 

Det er ikke gjort vurdering av barnehagekapasitet knyttet til utbyggingen i denne fasen. 
Virkningen av prosjektet skal vurderes av ansvarlig myndighet før byggesøknad er godkjent. 

• Annet 

Fasiliteter med butikk og øvrig handel fnnes i tilfredsstillende nærhet til planområdet og kan 
nås både med bil og kollektiv transport.  

8.11 Universell tilgjengelighet 

Bygninger og uteområder innenfor planområdet skal planlegges etter prinsippene om 
universell utforming så langt det lar seg gjøre. Unntak gjøres for naturlig bratt terreng og 
naturstier i tilknytning til disse. 

8.12 ROS 

Analysen er gjennomført iht. kommunal- og moderniseringsdepartementet sin veileder for 
utarbeidelse av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven av 2008.  
Analysen er basert på forliggende planforslag med tilhørende illustrasjoner. Mulige uønskede 
hendelser som kan påvirke planområdets funksjon er vurderte, jfr. Fylkesmannens sjekkliste. 
 
Vurdering av sannsynlighet for uønskede hendelser er delt i: 

Grad av 
sannsynlighet 

Markering 
av grad 

Kommentar 

Svært sannsynlig 4 Kan hende regelmessig 

Sannsynlig 3 Kan hende av og til 

Lite sannsynlig 2 Kan hende 

Usannsynlig 1 Hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner 

 
 
 
 

 



 
  
 

744 - PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SOMMERRO 2.docx 39 av 46 

 

Vurdering av konsekvens for uønskede hendelser er delt i: 

Grad av konsekvens Kommentar 

Ubetydelig Ingen person eller miljøskader 

Mindre alvorlig Få/små personskader eller miljøskader 

Alvorlig Person eller miljøskader som krev behandling 

Svært alvorlig Personskader som medfører død eller varige men, -langvarige 
miljøskader 

 
Risiko av hendelser her fremstilt: 

Konsekvens/ 
sannsynlighet 

1. Ubetydelig 2. Mindre 
alvorlig 

3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig  11,13,14   

3. Sannsynlig 15,16    

2. Lite sannsynlig 6  29,40,41,42  

1. Usannsynlig 22  32  

 

 

 

 

 

• ROS – evaluering 
 

Hendelser/Situasjon Kons.for 
planen 

Kons. av 
planen 

Sann
s. 

Kons
. 

Risiko Kommentar/ Tiltak 

NATUR OG MILJØFORHOLD 

1. Masseras /Skred      Ikke antatt farerisiko. 
Grunnen innenfor 
planområdet består 
av bart fjell, stedvis 
tynt dekke. 

2. Snø og isras      Ikke antatt farerisiko. 

3. Flomras      Ikke antatt farerisiko. 

4. Elveflom      Ikke antatt farerisiko. 

5. Tidevannsflom      Ikke antatt farerisiko. 

6. Radongass X  2 1 Lav Lite sannsynlig med 
radonforekomster. 
Radonsikring er 
obligatorisk hos 
bygninger med varig 
opphold. 

Tiltak nødvendig.                                                
Tiltak skal vurderes ut fra kostnad iht. nytte. 
Risikoreduserende tiltak kan vurderes. 
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7. Vindutsatte 
områder 

     Ikke antatt farerisiko. 

8. Nedbørutsatte 
områder 

     Ikke antatt farerisiko. 

NATUR OG KULTUROMRÅDE 

9. Sårbar flora      Ikke kjent sårbar flora 
i området. 

10. Sårbar fauna/fisk      Ikke kjent sårbar 
fauna/fisk i området. 

11. Verneområde  X  4 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Høy Fylkeskommunens 
arkeologiske 
registeringer ga funn 
av flintrester fra 
steinalder. Områdene 
er registrert. Det ene 
området er avsatt på 
plankart med 
nødvendig 
hensynssone rundt. 
Den andre 
registreringen utgår 
på plankart og tas 
likevel ikke med her. 

12. 
Vassdragsområde 

     Ikke antatt farerisiko. 

13. Fornminne / 
Kulturmiljø 

X  4 2 Høy Se pkt. 11 

14. Kulturminne / 
Miljø 

X  4 2 Høy Se pkt. 11 

15. Område for 
idrett/ lek 

 X 3 1 Lav Lek i naturområde 
innenfor planområde. 
Lekeplass blir 
opparbeidet for 
bebyggelsen innenfor 
planen. 

16. Park 
rekreasjonsområder 

 X 3 1 Lav Naturområdet 
innenfor planområdet 
er ikke et 
rekreasjonsområde 
men en mulighet til å 
bevege seg i naturen, 
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men med tanke på 
uberørt natur lenger 
øst fratas man ikke 
retten til det. 

17. Vannomr. for 
friluftsliv 

     Ikke antatt farerisiko. 

MENNESKESKAPTE FORHOLD 

18. Vei, bru, 
knutepunkt 

     Ikke antatt farerisiko. 

19. Hamn kaianlegg      Ikke antatt farerisiko. 

20. Sykehus/-hjem, 
kirke 

     Ikke antatt farerisiko. 

21. Brann/politi/SF      Ikke antatt farerisiko. 

22. Forsyning kraft, 
vann 

 X 1 1 Lav Ny nettstasjon 
planlagt. Innenfor 
planområdet går det i 
dag et lavspent-
strekk. Det er avklart 
at lavspentledning 
gjennom området skal 
fjernes av NEAS.   

23. Tilfluktsrom      Ikke antatt farerisiko. 

FORURENSNINGSKILDER 

24. Industri      Ikke i nærheten. 

25. Bolig /fritid      Representerer ingen 
forurensing. 

26. Landbruk      Ikke i nærheten. 

27. Akutt 
forurensing 

     Ikke i nærheten. 

28. Støv og støy; 
industri 

     Ikke antatt farerisiko. 

29. Støv og støy; 
trafikk 

X  3 2 Middels Støyvurdering foretatt 
(vedlegg 7), også med 
tanke på økt ÅDT i 
fremtiden, da 
Østerveien skal 
videreføres og være 
samleveg for et større 
boligområde (Myran). 
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Planlagt bebyggelse 
ligger utenfor 
støysoner vist i 
analysen.  

30. Støy fra andre 
kilder 

     Nei. 

31. Forurensing i sjø      Ikke sjø innenfor 
planområdet. 

32. Forurensing i 
grunn 

X  3 1 Lav Pga. tilført fyllmasse 
på stedet er det utført 
en innledende 
miljøteknisk vurdering 
for å avgjøre om det 
er mistanke om 
forurenset grunn. Se 
rapport, vedlegg 8. 

ANDRE FARLIGE /SPESIELLE OMRÅDER/FORHOLD 

33. Industriområde      Ikke i nærheten. 

34. Høgspentlinje      Ikke i nærheten. 

35. Risikofylt industri 
mm 
(kjemikalie/eksplosiv
, olje/gass, 
radioaktiv) 

     Ikke i nærheten. 

36. 
Avfallsbehandling 

     Ikke i nærheten. 

37. Spesielle forhold 
ved utbygging 
gjennomføring 

     Ikke i nærheten. 

TRANSPORT 

38. Ulykker med 
farlig gods 

     Ikke antatt farerisiko 
innenfor 
planområdet. 

39. Vær/føre 
avgrenser 
tilgjengelighet til 
området 

     Normal tilstand. 

40. Ulykker i 
avkjørsler 

 x 2 3 Middels Ulykker kan 
forekomme. Planen 
sikrer forholda etter 
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gjeldende normer og 
krav. 

41. Ulykker med 
gående/ syklende 

 x 2 3 Middels Ulykker kan 
forekomme. Planen 
sikrer forholda etter 
gjeldende normer og 
krav. 

42. Andre ulykkes -
punkt 

 x 2 3 Middels Generell sikring langs 
veier og gangveier i 
området. 

 

8.13 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp 

Innenfor planområdet legges det opp til et nytt vann- og avløpssystem. Se VA-rammeplan 
(vedlegg 9). Overvannsnettet i Pilotveien har begrenset kapasitet, og har i utgangspunktet 
ikke restkapasitet til å motta mer. Overvannshåndteringen må derfor hovedsakelig løses mot 
øst, med tiltak som for eksempel drenerende masser i grøntområde. Det er stilt krav til avløp 
med selvfall mot offentlig ledningsnett. Det vises til VA-plan for fastlagte koter for nivå med 
selvfall. Ved behov for pumper er det forutsatt at disse er private.  

• Trafo 

Den økte bebyggelsen fører til et behov for ny trafo, denne skal føres opp innenfor 
planområdet med det plassbehovet denne krever mtp. avstander til veg og grenser, samt 
oppstillingsplass for nødvendig kjøretøy. 
 

 

• Annet 

Innenfor planområdet går det i dag et lavspent-strekk. Ref. kulepkt ledninger i pkt 5.14. 
Det er avklart at lavspentledning gjennom området skal fjernes av NEAS.   

8.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Omsorgsboligene innenfor det offentlige formålet er en kommunal utbygging og økonomisk 
ansvar vil i sin helhet ved gjennomføring tilfalle kommunen. Dette gjelder både investering og 
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drift. Grøfter og tomt for ny trafo og utbygging av nye veier og VA-trase tilhørende 
avlastningsboligene skal også bekostes av kommunen. Boligområdet er i dag i kommunal eie. 
Det er planlagt å selge tomter i det nye boligområdet for å være med å finansiere utbyggingen 
av dette. Dette gjelder både veier, lekeplass og teknisk infrastruktur til dette området.  

8.15 Avveining av virkninger 

Vår vurdering er at gjennomføring av planforslaget gir betydelige mer positive enn negative 
virkninger. Etablering av et nytt tilbud med avlastningsboliger for barn og unge er et viktig 
samfunstiltak for kommunen da dagens avlastnings boliger har flere bygnings- og 
driftsmessige svakheter.   
 
Utbyggingen er forankret gjennom flere vedtak for plassering og finansiering. Avlastnings 
boligene og boliger for botrening vil få nærhet til komunikasjonslinjer og busstopp med  by og 
kjøpesenter så vel som naturområder for rekreasjon.     

9 INNKOMNE INNSPILL 

9.1 Merknader  

Under viser et kort sammendrag av alle innkomne merknader og innspill til planoppstarten. 
Merknadene ligger også som vedlegg til beskrivelsen. 
 
Offentlige instanser: 

 Innspill  Innhold Utfall i planforslaget 

1 Avinor 
(08.03.19) 

Gir en vurdering av 
planomfanget mtp. sine 
kriterier og veiledninger. 
Planområdet ligger innenfor 
høyderestriksjonsflaten for 
lufthavnen på Kvernberget, 
men hverken den planlagte 
bebyggelsen eller byggekraner 
vil komme i konflikt med 
hinderflaten. Videre faller 
planområdet innenfor BRA-krav 
gitt av flynavigasjons anlegget 
VDF, men siden det ikke er 
aktuelt med slike byggehøyder 
innenfor planområdet, vil det 
ikke være behov for en egen 
bestemmelse om krav til 
radiotekniske vurderinger av 
bygg og anlegg. 

Innspill tatt til viten. 

2 Direktoratet 
for mineral-
forvaltning 

DMF kan ikke se at planen 
kommer i konflikt med 
registrerte forekomster av 

Innspill tatt til viten.  



 
  
 

744 - PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING SOMMERRO 2.docx 45 av 46 

 

(26.03.19) mineralske ressurser, heller 
ikke at planen medfører uttak 
av masser som vil omfattes av 
mineralloven. DMF har på 
nåværende tidspunkt ingen 
merknader til varsel om 
oppstart. 

3 NVE 
(02.04.19) 

Informerer om sine interesser 
som skal vurderes i 
planarbeidet. Flom/ erosjon/ 
skred, vassdrag- og 
grunnvannstiltak, samt 
energianlegg. 

Innspill tatt til viten. Planforslaget 
inneholder vurderinger vedr. 
disse situasjonene. Når det 
gjelder energianlegg skal ny trafo 
anlegges innenfor planområdet 
og er under planlegging. 

4 Møre og 
Romsdal fylkes- 
kommune 
(05.04.19) 

Viser til at planarbeidet er i 
samsvar med overordna planer. 
Vil ha fokus på lekeareal for 
boligområdet, samt om 
planforslaget berører/endrer 
friområdet som allerede er 
innregulert. Stiller krav om 
arkeologiske undersøkelser. 
Budsjett vedlagt. 

Reguleringsplanen for friområdet 
som ligger like nord for 
planområdet vil ikke bli berørt. 
Lekearealet for boligbebyggelsen 
vil være iht. normkrav hos 
kommunen. Arkeologisk 
registrering ble gjennomført 
sommeren 2019. To lokasjoner 
ble observert, verneområde og 
vernesoner som angår 
reguleringsplanen er innarbeidet i 
plankart og bestemmelser.  

5 Statens 
vegvesen 
(09.04.19)  

Planforslaget omhandler ikke 
riks- eller fylkesveger. Viser til 
vegnormalene, samt god 
tilrettelegging for myke 
trafikanter. 

Tatt til vitende.  Veiledere og 
verktøy i planleggingen er 
gjennomgått. 

6 Fylkesmannen i 
Møre og 
Romsdal 
(06.05.19) 

Har ut ifra sine ansvarsområder 
ingen merknader til 
planoppstart.   

Ingen utfall. 

 
Naboer og gjenboere: 

 

Innspill  Innhold Utfall i planforslaget 

1 

Grunneier 
gnr/bnr 32/234 

Grunneier av tomt som grenser 
til planområdet. Ser det som 
hensiktsmessig å bli innlemmet 
i planområdet.   

Kommunen vedtok å sende ut 
begrenset varsel på utvidet 
planområde mtp. dette innspillet. 
Har vært i kontakt med grunneier 
flere ganger over telefon. Det må 
foretas en arealavklaring mot 
grunneier. Det ansees at den 
aktuelle tomten blir vanskelig å 
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knytte opp mot planlagt 
tilkomstvei og teknisk 
infrastruktur for BFS-området. 
Tomten har bratt terreng som 
vanskeliggjør tilknytting til 
Gløsvågvegen. Disse forhold gjør 
at det er ønskelig å tilby 
kompenserende boligareal til 
grunneier, mot at kommunen kan 
overta gnr/bnr 32/234. Deler av 
tomten vil i dette planforslaget 
avsettes til friareal og resterende 
arealer kan inngå i vegformål ved 
fremtidig utvidelse av 
Gløsvågvegen.  

 

10 VEDLEGG I REGULERINGSSAKEN 

 
1. Plankart, A2, 1:1000, av dato 06.12.19 
2. Reguleringsbestemmelser, av dato 11.12.19 
3. Denne planbeskrivelse, av dato 12.09.19 
4. Høringsuttalelser, samlet 
5. Illustrasjoner, samlet 
6. Solstudie, av dato 12.12.19 
7. Støyvurdering, rev 01 av 11.04.2019 
8. Miljøteknisk vurdering, av dato 10.07.19 
9. VA-plan, av dato 10.12.19 
10. Kopi av oppstarts meldinger, av dato 01.03.19, 28.03.19 og 24.04.19 
11. Referat oppstartsmøte, av dato 22.03.17 
12. Søknad om rammetillatelse for avlastningsboligene, av dato 13.12.19 
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